SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES S/A
PROGRAMA NOVOS CAMINHOS
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA

EDITAL PARA INSCRIÇÃO DE PROFESSORES PARA ATUAREM EM
CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA, DE NÍVEL MÉDIO,
NAS MODALIDADES PRESENCIAL E EAD Nº 01/ 2020
A Sociedade de Educação Tiradentes S/A, CNPJ 13.013.263/0001-87, com
sede na Av. Murilo Dantas, 300 - Aracaju/SE, representada por Patricia Celeste Mirante Caldeira
Junquilho, Diretora de Recursos Humanos, CPF 242.649115-91, considerando a legislação em
vigor, a partir das definições das Portaria 62/20 e 1.718/2019, , do Ministério da Educação - MEC,
através do presente Edital, que preve suas condições e requisitos, abre processo seletivo para
participação de docentes na possível oferta, com a possibilidade de ajuste de novo contrato de
trabalho específco para o cargo de Professor de Curso Técnico, com cargas horárias, atribuições
e valor de hora-aula específicos, para os docentes que atuarem nos cursos técnicos.
Os canditados que já fazem parte do quadro de professores, que vierem
manifestar interesse e que forem aprovados dentros dos requisitos estabelecidos nesta Portaria,
ficam cientes que este projeto de cursos técnicos tem peculiaridades e regulamentação distintas
dos cursos do nível superior, inclusive quanto ao aspecto de continuidade.
I - DAS POSSÍVEIS VAGAS E AS ÁREAS
Conforme anexo II
Áreas: Ciências Exatas e Tecnológicas
Ciências Humanas
Ciências Biológicas e da Saúde
Ciências Sociais e Aplicadas
II - DOS REQUISITOS
- Ser graduado na área correlata;
- Ter disponibilidade de carga horária definida pela IES;
- Desejável ter experiência em ensino técnico.

III - DA INSCRIÇÃO
- As inscrições serão efetivadas, após manifestação de interesse do professor, via coordenação do
curso, através do envio da documentação exigida
- Em razão da urgência de envio do pedido de avaliação dos cursos o período de inscrições para
seleção será entre 28/08 a 31/08/20 às 12h.
IV - DA DOCUMENTAÇÃO
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- Currículo Lattes;
- Ficha de inscrição com informações de disponibilidade e manifestação de interesse fazer parte
do corpo docente - anexo I
V – DO COMITÊ DE SELEÇÃO
- O Comitê de seleção será composto por:
1 coordenador de curso
1 representante da Pró-reitoria de Graduação da unidade
1 representante da Diretoria de Operações Acadêmicas
1 representante do Núcleo de Recursos Humanos da unidade
VI - DOS CRITÉRIOS DE INDICAÇÃO E SELEÇÃO
-

A indicação dos nomes dos professores que poderão atuar como docente quando houver

autorização do MEC ocorrerá em conformidade com as inscrições realizadas, sendo assegurada a
realização do processo seletivo definitivo quando o MEC autorizar o início dos cursos, cuja previsão
é de 2021.

VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E GERAIS
O presente Edital tem a finalidade de identificar docentes que tem interesse em compor o quadro
de professores dos diversos cursos de Educação Profissional Técnica, que estão sendo submetidos
para aprovação junto à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica – SETEC/MEC, para as
Instituições de Ensino abrangidas pela SET – Sociedade de Educação Tiradentes S/A, ressaltando
que a proposta está sujeita à aprovação por parte desse órgão do Governo Federal.

O professor/candidato deve informar estar ciente e registrar a sua concordância com a indicação do
seu nome, sua qualificação, endereço do currículo lattes, entre outros inerentes a oferta e autorizar
a inclusão do seu nome no PPC - Projeto Pedagógico do Curso ao qual se habilita a ocupar vaga,
disponibilizando para isso o seu Currículo Lattes.
O não atendimento aos critérios e requisitos previstos por este Edital ocasionará indeferimento da
inscrição, não seguindo no processo para ocupação de vaga nessa oferta.

Aracaju-SE, 28 de agosto de 2020.

Diretoria de Recursos Humanos - DRH
Sociedade de Educação Tiradentes S/A
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anexo I
FICHA DE INSCRIÇÃO
1. Nome:

2. Matrícula:

3. Curso (preenchimento pelo coordenador):
4.Disponibilidade de horário para o projeto dos cursos técnicos (assinale X)
Segunda- feira:

Manhã

tarde

Noite

terça-feira:

Manhã

tarde

Noite

Quarta-feira:

Manhã

tarde

Noite

Quinta-feira:

Manhã

tarde

Noite

Sexta-feira:

Manhã

tarde

Noite

Sábado:

Manhã

tarde

Noite

5. E-mail:

6. Telefone:

TERMO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE
PROFESSORES CURSOS TÉCNICOS
Eu, (nome) , CPF (numero), ao efetuar a minha inscrição nesse Edital declaro estar ciente e registro
a minha concordância com as condições dessa oferta, considerando que tenho formação e experiência
necessária para o exercício do cargo, me colocando a disposição desta instituição para compor o quadro de
professores e autorizo a inclusão do meu nome no PPC - Projeto Pedagógico do Curso ao qual
proponho, disponibilizando para isso o meu Currículo Lattes.
Estou ciente que as vagas nos cursos estão sendo pleiteadas junto à Secretaria de Educação
Profissional e Tecnológica – SETEC/MEC, ressaltando que a proposta está sujeita à aprovação por
parte desse órgão do Governo Federal.
Aracaju/SE____, de __________________de 2020.

Assinatura do Professor
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anexo II
QUANTITATIVO DE VAGAS

CURSOS

Serão ofertados 05 cursos na UNIT-PE
Serão ofertados 14 cursos na UNIT-SE
(05 na modalidade Ead e 09 na modalidade
presencial)
Serão ofertados 13 cursos na UNIT-AL

Total de
VAGAS por
curso

20
20

20

4

